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Onderwerp: Uitgangspuntennota 2023 GGD NOG

Beste mevrouw Baardman,

Onze gemeenteraad heeft op 24 februari 2022 de zienswijze op de Uitgangspuntennota 
2023 van de GGD NOG vastgesteld. Onze zienswijze is als volgt:

Aandacht voor de bestrijding van de COVID-19 pandemie                                                  
Ook in 2021 heeft de aanpak van COVID-19 het nodige gevraagd van uw GGD. De GGD 
NOG heeft testen afgenomen op COVID-19 en bron- en contactonderzoek uitgevoerd na 
meldingen. Daarnaast is de GGD volop bezig geweest met vaccineren. Zij heeft een 

buitengewone prestatie afgeleverd. Wij hebben daar grote bewondering voor. Het jaar 2021 stond in
het teken van continu inspelen op de ontwikkelingen van het virus en het uitvoeren van de 
opdrachten van het ministerie van VWS. Wij hebben daar zeer veel waardering voor. 

Daarbij heeft de GGD NOG periodiek de gemeenten geïnformeerd over de status van de 
geleverde inspanningen, dat leverde een goed inzicht en overzicht. Wij willen de GGD NOG 
complimenten maken voor de inzet in 2021. De corona-pandemie is nog niet ten einde. Ook 
het komende jaar zal, onder leiding van het nieuwe kabinet, vormgegeven worden aan de 
uitvoering van ontwikkelingen op dit gebied.

De Uitgangspuntennota 2023 is in lijn met de kerntakendiscussie                                         
De uitgangspuntennota volgt op het besluit van het Algemeen Bestuur van 9 september 
2021 en het afrondende besluit van het Algemeen Bestuur op 18 November 2021. Het 
gevoel dat dit proces wordt gebruikt voor het oplossen van bedrijfsvoeringsvraagstukken, 
blijft. Het is echter niet onlogisch om de GGD NOG op deze punten te versterken. Inhoudelijk
worden er een aantal begrijpelijke stappen voorgesteld. Het is positief dat we een 
robuustere, flexibelere en, op termijn kostenefficiëntere GGD zullen terugzien. De uitwerking 
van de Takendiscussie, zal ook richting geven voor het nieuwe Algemeen Bestuur dat in 
2022 na de gemeenteraadsverkiezingen zal aantreden.
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We verzoeken u om met het volgende aandachtspunt rekening te houden:                           
De GGD dient scherp te blijven op de meerwaarde van samenwerkingsvormen.                  
Het evalueren van de samenwerking en het duidelijk vermelden van besparingen als gevolg 
van samenwerking, moet de aandacht van de GGD blijven houden. 

Financieel Kader                                                                                                                     
De voorgestelde indexering van 2,63% voor de inwonerbijdrage 2023 is juist toegepast, 
conform de eerder afgesproken indexeringssystematiek. 
In 2022 zal de inwonerbijdrage toenemen als gevolg van twee begrotingswijzigingen 
waarover is besloten in het AB van 18 november 2021: toevoeging “GGD NOG Robuust”, 
toevoeging “Jeugd adolescenten” en de “Incidentele bijdrage”. De definitieve financiële 
vertaling hiervan, vindt nog plaats.

Wij wensen u veel succes bij de uitwerking van de aandachtspunten “GGD Robuust” en bij 
de verdere bestrijding van COVID-19.

Wij gaan ervan uit u met deze brief goed te informeren. Indien u nog vragen heeft over deze 
brief kunt u contact opnemen met onze adviseur, Tom Beskers. Hij is bereikbaar op 
telefoonnummer (0315) 292 292, of via e-mail: t.beskers@oude-ijsselstreek.nl en 
beantwoordt uw vragen graag.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen
secretaris

Otwin van Dijk
burgemeester

 

Deze brief/beschikking maakt onderdeel uit van een gedigitaliseerd proces en wordt daarom niet 
ondertekend
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